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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيأعدائهم 
 العدالة االجتماعية في توزيع الثروات الكونية

(42) 
ُحسهاِن و إيتهاِء ِلق اُلُىُربه ِإنَّ  قال اهلل العظييم  َ  ي هُمُرُر بِاُلع هُدِو و اُحِ ُِهِي   و يه ُنهه   اللَّه هِر و اُلغه  اهاِء و اُلُمُنك  ُْ ع هِن اُلف 

 .(1)ي ِعُظُكُم ل ع لَُّكُم ت ذ كَُّرون  
 يقع يف دائرتني  الغْث

 أواًل  حقوق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية.
 خرى يف الثروات الطبيعية.ثانياً  حقوق اجملتمعات األ

 حىوق األجياو الىادرة في الثروات الطغيعية
األول حبييم معييرور مطييروم علييى ماييتوى العييال لييهلا نشيية إليييه ههنييا إ ييارة  قيي ،  ييا  املعييرور ا   والغْههث

 أدثييرأو أقييل أو خييالل جيلييني  دفيياالييدول النفطييية ونظائرهييا تاييتطرو اليينف  وال يياة بدميييات دبييةة جييداً تتهييددها بالن
، مميا يعيا ا  الييل احلياا يصيادر حقيوق األجييال املايتقبلية يف هيهه الثيروات الطبيعيية ويايتهلا أدثير حباب اليدول

ماليييني  ميي ت األلييور ميين الايينني أو حييىميين حقييه الطبيعييي، وميين املعلييو  ا  عوامييل اهلل تعييات يف الطبيعيية اسييت رق  
ة حتي  ببقيات األرل لفي ات بويلية جيداً، وا  ، من ال ابات املطميور أو غةمهاا  األملالانني لصناعة آبار النف  أو 

ييياة سييعيدة معتمييدة علييى تيينعم حبللبشييرية علييى امتييداد التيياريا، ولقجيييال القادميية حيي  عر يياً يف ا   هبيية الاييما هييهه 
الي  كدنهييا ا  تدفيل الر يياه  اتثيروات األرل وغةهيا،  ميين اليه  مينا هييها الييل احليي  يف االسيت ثار بديل هييهه الثيرو 

  ق . من األجيال القادمة وليس ليل أو جيلني أو حى عشرة أجيالللعشرات 
وحيم ا  هها احل  ُعّد يف هها الزمن من احلقوق املاّلمة لها ال نتوقف عنده ههنيا، ويدفيي ا  نشية إت ا  مين 

ل هههل  ل ُكهههُم رههها ِفهههي اأُل ُرِ  ج ميعههها  األدلييية الشيييرعية عليييى هيييها احلييي  قوليييه تعيييات  و رل مجيعييياً هيييو  ميييا يف األ (2)خ 
 ُل ُكم  حيم ا  خطابات القرآ  الدرمي هي لدل البشرية عليى وبعبارة أخرى   ق ،  لهلا اليلال هلها اليل أو

يييييل املعا يييير لاهييييو دييييل البشييييرية ودييييل األجيييييال علييييى امتييييداد التيييياريا وليييييس  ل ُكههههمُ امتييييداد التيييياريا  املطابييييب بييييي
 . ق ، أو الحدى األجيال القادمة  ق   للنيب

                                                           

 .09سورة النحل  اآلية  (1)
 .20سورة البقرة  اآلية  (2)
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 حىوق المجتمعات األخرى في ثروات كافة الغالد
الشعوب يف ثروات دا ية البليدا  األخيرى، وخمتلف اجملتمعات  ح  مجيعيف البحم هو البحم الثاين وهو  والمهم

وهييييي نظرييييية قييييد تبييييدو غريبيييية جييييداً  ا  يدييييو  للشييييعب العراقييييي مييييثاًل احليييي  يف نفيييي  الاييييعودية، وا  يدييييو  للشييييعب 
  يدو  لدا ة بالد املالمني، بل لدا ة بالد العال، حي  متاياو يف ثيروات  واحل  يف ال اة القطر ، الباداتاين مثاًل ا
 دا ة بلدا  العال.

هييهه النظرييية ودا ييع عنهييا بدييل قييوة، ولديين ميين األساسييي ا  ناييتعرل األدليية علييى   الايييد الوالييد تبييّ  وقييد 
 .دليل هو احَلَدمههه النظرية؛ إذ حنن أبنا  الدليل أينما مال منيل، وال

 األدلة الخمسة عل  ان الثروات لكل الغارية
  عي ر أو إت أدلة مخاة بني ما هو عقلي أو  طر  أو عقالئي يف هها البحم والبحم القاد  وسنشة 

 شهادة الفطرة والوجدان عل  المساواة بين الغار
، جييل ا ييه ، والبشيير هييم خليي  اهللسييبحانه ع اهللميين  يينهييي والثييروات  تعيياتا  األرل أرل اهلل  الههدليل األوو 

   ديييف ال تدييو  ارل اهلل اليي  اهلل  وديييف ال تدييو  الثييروات املصيينوعة بييملرادة اهلل للبشيير املطلييوقني بيي مر اهلل تعييات
 .وهها الدليل حيدي عن الفطرة اإلناانية الصا ية دما يدشف عن حدم العقل الصريا الواضا

 وال شرعية للْدود والتمييز الجِرافي
حيييم ل يديين ميين هييهه احلييدود  أو الييدول املاييتعمرةا احلييدود ال را ييية،  هييي ميين خم عييات احلدومييات الظامليية وأميي

  واليي  رسييم 1011ال را ييية يف بالدنييا اإلسييالمية عييني وال اثيير قبييل اتفاقييية سييايدس بيدييو بييني بريطانيييا و رناييا عييا  
 بعض حدودها الربيطاين املعرور لورانس.

ثيروات حيياةة ال انع احلدود،  انه ال حي  له ا  كنيع عبياد اهلل مين هو دا  وأ   طص دا  وعلى أ   انه مهما  
  للحيدود املشيروعية بصيناعة احليدود ال را يية لدانيحيميل أميراً إهليياً  من قبل اهلل رسول  جا نا اهلل، نعم لو ال  خلقها 
ههُم ُيُسههله ُلون  ال يُ الثييروة دمييا يشييا  إذ  يييوة هييو املالييا ولييه ا  تعييات  يمل  اهلل  ُُ هها يه ُفع ههُل و  لدنييه تعييات ل  (1)ُسههل ُل ع مَّ

جنيييده يف آيييية وال روايييية وال عليييى لايييا  أ  نييييب مييين األنبييييا  يقيييّر باحليييدود ال را يييية دميييا ل جنيييده يقيييّر باحليييدود العرقيييية 
 واللونية واالثنية وحى املههبية، يف حياةة الثروات الطبيعية.

 ة؟رن الذق يرسم الْدود الجِرافي
الييه  يرسييم احلييدود إمييا حييادم جييائر أو اسييتعمار جييا  أو وعييرب اسييتنطاق برهييا  الاييرب والتقايييم سييور جنييد ا  

                                                           

 .22سورة األنبيا   اآلية  (1)
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  بيةحدومة دكقرا
 األوال   ال كتلدا  الشرعية وال الصالحية دما هو أوضا من ا  خيفى. أرا
أ  حي  لشيعب بليد  ن لنيا ا  ناي ل لديداملية،   واقعييةدكقرابيية  نا دوهنياليو  رضي حى احلدومة الدكقرابية،  وأرا

لقية ااخ ل  أا  يفرل قراراته على الشعوب األخرى   انه إذا دان  الثروات مش دة بالفطرة والوجدا  ويف من البالد 
  ت(لديهم من الثروات )ونقصد الفائض من الثرواما بدل بني الميع     ح  لادا  احدى البقا  ا  يات ثروا 

دا يية بييالد العييال واجتمييع البشيير دلهييم واتفقييوا علييى توةيييع الثييروات بنحييو أو آخيير، دييا      الدكقرابيييةعّميينعييم لييو 
مين وجهيية  مهليهليم، بنيا  انيه حقهييم، ذليا، ميع قطيع النظيير عليى ميدى مطابقية ذلييا لقواعيد الشير ، لدين نقييول ديا  

 .انتطابياً تفويضيا  كتلدو  حقاً ال دما نظرهم الدكقرابية ذلا احل ، أما غةهم  ال كتلدو  حقاً  رعياً  
 السلم الكوني تّْىلالمساواة في الثروات الطغيعية 

ا  ميينا اجملتمعييات والشييعوب األخييرى، حقهييا يف الثييروات الطبيعييية لدا يية الييبالد األخييرى، يعتييرب  الههدليل الثههاني 
الفتيييل األدييرب الييه  ذلييا ا  ميين املعييرور ا   ؛مليخطييوة ميين أهييم ااطييوات يف برييي  إقييرار الاييلم علييى املاييتوى العييا

واالسييت ثار أ ييعل وال يييزال يشييعل احلييروب علييى ماييتوى العييال، علييى امتييداد تيياريا البشييرية، هييو سييو  توةيييع الثييروات 
التطميية اليي  تتمتييع بييا  ييعوب ودول وحدومييات و ييردات وقييار، يف مقابييل  قيير مييدقع تعيياين منييه و بيياألموال واليينعم 

ين ال ُيُد قيوَت يومخيه دييَف ال  عين أ  ذر ال فيار  د يف ، وقد ور  و ر  عوب أخرى ودول أو أ طاص آخ
َ
بيُ  مل )عجخ

ُروا   ال أمة املؤمنني قو  (1))خيرُو إت الّنا خ  اهخراً سيَفه  .(2)ص ُول ة  اُلك رِيِم ِإل ا ج اع  اُحذ 
نييف وقييد أضييح  ميين الواضييحات لييدى علمييا  االجتمييا  واليينفس يف هييها العصيير ا  الفقيير يقييف ورا  الركيية والع

ل قنبلة موقوتة قد تنفجر يف أية حلظة  تطيا بالنظا  االجتماعي دله وانه يشدل الوقود اله  ي ه  العنيف يشدّ وانه 
 والعنف املقابل.

ديييهلا ا  بليييداً غنيييياً بيييالثروات الطبيعيييية، ديييالنف  وال ييياة وغةمهيييا ليييو بعيييم الفيييائض عييين احتياجاتيييه ومييين البيييديهي  
ايب دأل% أو أقيل أو أدثير، إت اليدول الفقيةة 09يايتطرجه مين الينف  أو %  قي  مميا 19األساسية، وقد تشدل 

أوا ييير  دميييا ييييؤد  ذليييا إت تقوييييةديييربى يف قليييوب النيييا  يف اليييبالد الفقيييةة    بيييةً حم ،عبذليييا هيييهه الدولييية وذليييا الشييي
  با احلرب عن الدول بنفس النابة واملاا ة.  يتباعدالعالقة بني احلدومات، 
 احرام المهدق السعادة في زرن 

                                                           

و ذر الاياسيية والفدريية ينظير  اليعقيو  ، مصيدر . وحيول حردية ابي 212القر ي ، النظيا  الاياسيي يف االسيال  ، مصيدر سياب  ، ص (1)
 . 100- 102؛ جاسم ، مصدر ساب  ، ص ص  120-121، ص ص2ساب  ، و

 .90هنج البالغة  احلدمة  (2)
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مين األسيباب الرئيايية الي  تدمين خليف الايعادة املطلقية  )إتاحة الثروات الطبيعية دلها للبشرية دلها( يعيدّ  وللك
، وميين املعلييو  لميييعيف متنيياول ا، حييم سييتدو  ثييروات األرل الي  سييتطيم علييى البشييرية يف عهييد اإلمييا  املنتظيير 

الصييفر،  هابييل قييد تقييارب أسييعار   َصييخُ رَ ال حمييدود،  أو بشييدلدبيية جييداً   مييى اتيحيي  الثييروات للجميييع، بشييدلانييه 
االسيتمال  وا  الثيروة حميدودة  املانعة عينألسوار ابو أحس باحلدود  إذا ا  اإلناا   متاماً  عد نيقّل الطمع أو وحين ٍه ي
ميانع  أوحاجز   من دو به الطمع والشع، عدس ما لو دان  الثروة متو رة  تبدّ ل ةه  لرمبا اسهي له أو هي اما واهنا 
راد ؛ أال تييرى ا  املييا  رخيييص غاييية الييرخص وانييه ال يوجييد أحييد يرغييب يف هييزين دميييات دبييةة منييه مييادا  متييو راً  أو

تعدلييه يف  حياتيه عليييه حيى انيه التتوقيف إذ حيياة اإلناييا  يعييد أهيم  يي  يف  هنيوذلييا رغيم ا  ييددائمياً ويف متنياول ال
أيضياً،  ديهلا  يهيا اخنفضي  الرغبية أدثير  ي دثر دميا و رة اخنفض  األسعار الالع دلما اةدادت أمهيته سلعة، لدن 

حييييم ورد ا  الاييما  تنيييزل قطرهيييا واألرل هيييرو بردا ييا حيييى ا  امليييرأة إذا خرجييي  وعليييى  احلييال يف ةمييين اإلميييا  
 املمتدة بامتداد الطرق دلها. رأسها سلة  ا  الالة ستمتق بالفواده ال  تتااق  عليها من األ جار املثمرة

 اآليات والروايات
ههههااآليييييات الدركيييية والروايييييات الشييييريفة املتديييياثرة الداليييية علييييى ا   الههههدليل الثالههههث   ُ ههههُن ع م ر  َِ و ِلم   (1)اأُل ُر   ِللَّهههه

َُ نههامِ و ههُن أ ُحي هها ر  و (2)خ ل ههل  ل ُكههُم رهها ِفههي اأُل ُرِ  ج ميعهها  و (2)و اأُل ُر   و ض ههع ها ِل َُ ف م  ولييها  (9)و اتهها  ف ِهههي  ل هه
 ذا البليد أو  اهيهبا  يدو  مين  من حيوةد أحد من الفقها  يقيّ استنب  الفقها  القاعدة املعرو ة )من حاة ملا( ول 

أو ميين هييها اللييو  أو االثنييية أو القومييية أو غةهييا،  ييا  األرل هلل والثييروات هلل والنييا  خليي  اهلل دمييا سييب  وقييد أبييام 
 ةات أرضه.لعباده التمتع خب
 هنِدس توزيع الثرواتيُ  (رن سغل)قانون 

َُ ق ض ها، يبقى قانو  نعم َِ أ ح ٌد و أ ُحي ا أ ُرضا  ر ُيت ة  ف ِهي  ل  َُ ِإل ُي ء  ِرهن  ر ُن غ ر س  ش ج را  أ ُو ح ف ر  و اِديا  ب ُدءا  ل ُم ي ُسِغُى
 َِ َِ و ر ُسههوِل ه واملييدار هييو الاييب  وليييس القومييية أو االثنييية أو وهييو قييانو   ييرعي ماييّلم لديين الضيياب   ييي  (0) اللَّهه

سب  إت حياةة أرل أو استطراو معد  مين أ   مهما دا  منشؤه ومولده ومادنه إذا غةمها،  دل مالم أو إناا 
 ال. أ مقيماً يف ذلا البلد  موابناً أو أح  به، سوا  أدا   انه سيدو بلد من بالد العال 

                                                           

 .220ص 0ثقة اإلسال  الدليا، الدايف، دار الدتب اإلسالمية ي بهرا   و (1)
 .19سورة الرمحن  اآلية  (2)
 .20سورة البقرة  اآلية  (2)
 .99ص 1ي قم  و  مجهور االحاائي، عواا اللآل،، دار سيد الشهدا  ابن ا  (9)
 .289ص 0ثقة اإلسال  الدليا، الدايف، دار الدتب اإلسالمية ي بهرا   و (0)
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  الً قال   هل نف  العراق ُب أ  يعطى ألهاا الصني مث  )ال يالايد الوالد  قاو
الينف ، والصيني النحيا ،  كتليااب دل املوارد األرضية وتوة  على المييع بالعدالية، أ  إ  العيراق حتألنه يقال  

له أ   ح   دير مثاًل، وهدها،  الدل حيب أ  ينعموا بالدل حاب العدالة،  ملذا دا  هنا  بلد ال وارد له صقالواهلند 
أسههماء سههميتموُا أنههتم ، إذ احلييدود ال را ييية ال اعتبييار هليا يف العقييل وال يف الشيير ، بييل هييي الييدولي خيه ميين سييائر 

 .(1)وآبائكم
النييييا  سواسييييية د سيييينا  وقييييال   .(2)مييييا آميييين   ميييين بييييات  ييييبعا  وجيييياره جييييائع  وقييييد قييييال رسييييول اهلل 

بييييالعراق حبييييدودها ال را ييييية اليييي  هييييي ميييين  يييينع الرجييييل  إت غيييية ذلييييا،  يييينف  العييييراق مييييثاًل ليييييس خا يييياً  (2)املشيييي 
االسييتعمارى املعييرور )لييورانس(، ودييهلا نفيي  سييائر الييبالد، وهدييها دييل معييد  يف أ  بلييد، إت آخيير مييا هنالييا ميين 

والعمييييود  يف سييييائر األجيييييال ثييييروات ةراعييييية أو حبرييييية أو غةمهييييا، بييييل دلهييييا للدييييل بالعييييدل األ قييييي يف هييييها اليييييل، 
 .(9)(اآلتية

  خ الِني واأل خ الفىيراأل
وكديين تقريييب الفدييرة )مايياواة مجيييع البشيير يف التمتييع بييالثروات الطبيعييية املنتشييرة علييى دا يية أرجييا  املعمييورة( بيياأل  

بقييوة الاييالم علييى امليينجم القريييب ومنييع أخيياه ميين اسييتطراو الييههب    األدييرب ال ييا واأل  الفقيية،  لييو اسييت ثر األ 
ليا )يف معياد  املليا( منيه متيهرعاً بيا  املينجم أو املعيد  أقيرب إت داره مين دار أخيييه أو األمليا    النحيا  أو حيى امل

يدييو  ذلييا  ا هييل تييرى  أ ييديقه،   بيي  لنفاييه عشييرة قصييور مييثاًل وتيير  أخيياه يعيييً يف دييو  ال يقيييه حييراً وال بييرداً، 
ل نديو  هي أألخييه،  ااميس( ميثالً مميا يُعيادل )قصيوره  قصيرين مينمن العدالة يف  ي   وإذا حدمنيا علييه بيا  يعطيي 

 إال بالعدالة  حدمناقد 
يف بالدهييا مييع ا  خالقهييا ل  مد ونيية   مييهخورةوديهلا حييال احلدومييات اليي  تاييت ثر بييالثروات دلهييا متهرعيية باهنييا 

أ هييل جنانييب  خ ل ههل  ل ُكههُم رهها ِفههي اأُل ُرِ  ج ميعهها  دهييا أهيياا تلييا الييبالد بييل كلّ ل دمييا كّلدهييا تلييا احلدومييات  
أو الفييييائض عييين مقييييدار  ا اهلل بيييه اانييياً ميييين الثيييروات% مميييا حباهيييي09% أو 19إذا قلنيييا بييييا  عليهيييا ا  تييييد ع  العيييدل
 إت الشعوب األخرى  ،تهاحاج

ال  ا ا  ذلا يعّد قايداً للعدالة االجتماعية، وعلى  رل التنزل  انه ُاد امنوذجياً لححايا  ودالمهيا مي مور 
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َ  به يف  ريا القرآ    .ُرُر بِاُلع ُدِو و اُحُِحسانِ ي مُ  ِإنَّ اللَّ
 )رن سغل( رؤطر بإطار )لكم(

هيو ميا ذديره الاييد الواليد بقوليه   واحليديبقى ا  قيانو  )مين سيب ( ليه حيدود أيضياً ولييس قانونياً بيال حيدود  ولكن
 . اعة)ال يقال  دليل من سب  دال على أ  من سب   هو له،  رداً دا  أو مج

دميا تقيد  بييا  ذليا يف بعيض املباحيم   (1)لكهم  إمنيا يديو  إذا ديا  يف إبيار دلييل ألنه يقال  دليل من سيب
 .(2)الاابقة، وعلى هها  الالة  أ  ياتطرو النف  بهلا القدر املعقول(

وعلى سبيل املثال  ا  سدا  النجف األ رر لو ديانوا ملييونني وديا  نصيف ملييو  مينهم ال كليا داراً ومايدناً، 
اضييي واسييعة جييردا  )اراضييي املييوات(  انييه حباييب القييانو  اإلسييالمي  ييا  دييل ميين سييب  إت ودانيي  حييواا النجييف أر 

 معماًل أو غة ذلا. أ مزرعة  أ داراً عليها قطعة أرل  له ا  حيجرها ويعمرها  يمتلدها سوا  با  يبا 
يايما  انيه ال ، وعليى ذليا النيا  ال لبعضيهم لدا يةاألراضي خملوقية  أل  امو ولدن ذلا مؤبر بملبار )لدم( 

بييا  تاييتحوذ علييى نصييف األراضييي أو مخاييها أو مجيعهييا جملييرد سييرعتها يف احلييياةة وقييدر ا علييى مييثاًل لشييردة عمالقيية 
 االستثمار، تاردًة م ت األلور من النا  بدو  أرل يشيدو  عليها م وى أو مادناً أو مزرعة أو متاجر وحمالت.

 اب )األرل للنا  ال للحدومات(.وسي يت تفصيل ذلا، دما  ّصلناه أيضاً يف دت
م بغاطلهم وتخوفنا رن المطالغة بّْىنا  !عجغا  لجهُر

لييهلا  ماييّطرينميين ال ريييب ا  أهييل البابييل ُهييرو  ببييابلهم بدييل جييرأة و ييراحة ودو  خجييل أو وجييل  أخيههرا  
واألديييا  علييى  اآلالر ميين وسييائل اإلعييال  املرئييي واملاييمو  حييى إ  دييا  ذلييا البابييل ممييا أمجعيي  العقييول والقلييوب

اً مثيااًل آخير، ويف املقابيل  يا  شهيّ بطالنه وخطورته وضرره على البشرية، اليمخثلية مثااًل وتشريع احل  يف إسقاط النني ت
أهيل احلي ، الدثية مينهم، حيجميو  عين التصيريا بيياحل  وحبقيوقهم وحبقيوق البشيرية، خجياًل أو وجياًل وهو ياً مين  ييريج 

 اإلعال  املش اة بثمن خبس.. امل جورة ووسائل قبوااأل
واحليي   ،ييا وميا دمنيا دييهلا ومياداموا دييهلا،  يا  البابيل سيييزحف قيدماً علييى امتيداد الاينني بييل والشيهور بييل واأل

ُُ أ قُهههدار ُكمُ ميييا قلبنيييا املعادليية  يييا  نصيير اهلل آلت  اي اجييع أدثييير  يي دثر، وإذ َ  يه ُنُصهههرُُكُم و يُهث غاههه  (2)ِإُن ته ُنُصهههُروا اللَّههه
 .(ما ضا  ح  ورا ه مطالب)  قيلاً وقدك

 وآخر دعوانا ان الْمد هلل رب العالمين وصل  اهلل عل  رْمد والَ الطيغين الطاُرين
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